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KRAAMFEEST
In De Kring Roosendaal

VAN BESCHUIT MET
MUISJES TOT
CHAMPAGNE
Alle visite voor jullie baby in één keer ontvangen? Dat
kan met een kraamfeest! Wij nemen de organisatie uit
handen en jullie kunnen rustig alle felicitaties in ontvangst nemen. Wij zorgen ervoor dat de gasten met je
meegenieten en de kleine kunnen bewonderen onder
het genot van een hapje en een drankje.
Wij bieden een 2- en 3-uurs arrangement aan. Afhankelijk van het aantal personen dat jullie verwachten kunnen we een geschikte ruimte bepalen. De ruimte wordt
(indien gewenst) volledig door ons aangekleed.
Het is mogelijk alle gasten bij binnenkomst een kaartje
in te laten vullen met een persoonlijke boodschap en
deze in onze wensboom op te hangen. Deze kaartjes
krijgen jullie na afloop uiteraard als aandenken mee
naar huis, samen met een verrassingspresentje van
ons!

3-uurs arrangement
Ontvangst
Glaasje bubbels* of jus d’orange
Cupcake met passende gekleurde topping
Borrel
Borrelplanken (kaas, fuet, nootjes, olijven)
1 hapje koud
2 hapjes warm
Drankjes
Hollands drankenassortiment
(frisdrank, wijn en pils)
*indien gewenst in bijpassende kleuren
Prijs: € 25,50 per persoon

Contact
Voor meer informatie neem contact op
www.verhuur.dekringroosendaal.nl
huur@dekringroosendaal.nl of via 0165 745 683

2-uurs arrangement
Ontvangst
Glaasje bubbels* of jus d’orange
Cupcake met passende gekleurde topping
Borrel
Borrelplanken (kaas, fuet, nootjes, olijven)
2 hapjes warm
Drankjes
Hollands drankenassortiment
(frisdrank, wijn en pils)
*indien gewenst in bijpassende kleuren
Prijs: € 19,50 per persoon

Kinderarrangement
t/m 10 jaar

Lekkernijen
Lange vinger in de muisjes gedipt
Zakje chips
Diverse gemengde snoepjes
Drinken
Onbeperkt limonade
Vermaak
Gebruik speelgoed/ kleurplaten/ kleurpotloden
Prijs: € 6,50 per kind

Aankleding
Bij binnenkomst staat onze wensboom klaar om vol gehangen
te worden met mooie wensen voor de jonge spruit. Voor alle
gasten ligt er een kaartje klaar, welke wij na afloop van de
boom halen om mee naar huis te nemen. Onze locatie wordt
sfeervol in het blauw en/of roze versierd.
Prijs: € 75 eenmalig

Extra’s

Wil je langskomen om de ruimtes te bekijken of de
mogelijkheden te bespreken? Je bent van harte welkom!

Audiovisuele voorzieningen en ondersteuning
Inrichting naar wens
Gebruik van de theaterzalen

Bezoekadres: Kerkstraat 1, 4701 HT, Roosendaal

Prijs: op aanvraag

